GEPE Borralha (Águeda) - reabre Inscrições!

GEPE do Centro Social Paroquial da Borralha (Águeda) re-abre inscrições e partilha
experiências e resultados do primeiro grupo que acompanhou!...

"Ao trabalhar na resposta Atendimento e Acompanhamento Social, o Centro Social da Borralha
(Águeda) contacta com muitos agregados familiares em situação de vulnerabilidade social,
sendo que o desemprego surge como um factor de risco muito frequente nestas famílias.
Queríamos melhorar a prestação dos nossos serviços nesse âmbito. Por isso, no dia 23 de
Outubro de 2014, o Centro Social e Paroquial da Borralha iniciou as sessões do Grupo de
Entreajuda na Procura de Emprego. Estávamos apaixonados por este projecto e
acreditávamos que podia fazer a diferença na vida das pessoas da nossa localidade.

Este grupo foi um sucesso, sendo que 72% dos participantes ficaram integrados. Este dado é
fantástico, mas existiram outras vitórias que é necessário salientar. As manhãs de quinta-feira
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foram-se tornando especiais. As pessoas referiam que estes momentos começavam a trazer
uma nova força que achavam já ter perdido. Fomos percebendo que o grupo não se resumia
apenas a estas manhãs e que os participantes levavam o espirito de entreajuda para fora da
instituição e alimentavam-no durante toda a semana.

As atividades desenvolvidas deram frutos e ajudaram a modificar a situação dos participantes
que passaram por este grupo. Desejamos dar continuidade ao GEPE, levando-o a um maior
número de pessoas. Deste modo, lançamos um desafio à comunidade do Concelho de Águeda
que se encontra em situação de desemprego – não se deixe abater, aceite a nossa ajuda e
integre o GEPE do Centro Social e Paroquial da Borralha. Contamos convosco!

Poderá efectuar a sua inscrição através dos seguintes contactos: telefone – 234 602 301 ou
e-mail: social@cspborralha.pt. Para mais informações sobre o GEPE da Borralha www.cspborralha.pt."
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